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چکیده

جوّ تغییر در دانشگاه اشاره به ادراک افراد از وضعیت مطلوبی دارد کهه دانشهگاه تیا هه بهه
دستیابی آن را دارد .هر انهاازه افهراد ادراک مطلهو تهر از تغییهر داشهته باشهنا ،تغییهر بهه
صورت اثربخشتر اتفاق میافتا .دانشگاههها جههت هیگهامی بها تغییهرات مرهتیر ،نیازمنها
برخوردار از ابزار نظاممنا برا ارز ابی و شناخت جهوّ تغییهر دانشهگاه مهیباشهنا تها بها
بهرهگیر از آن بتواننا رونا توسعه تغییر را با سرعت و موفقیت بیشتر پیگیهر نیا نها .لهاا
هاف کلی ا ن پژوهش تاو ن و اعتبار ابی مقیاس توسعه جوّ تغییر راهبرد برا دانشهگاه
بود .به منظور تاو ن ابزار ماکور با مبنا قرار دادن الگو کهنگر ساختار توسعه جوّ تغییر
راهبرد در دانشگاه ،به تاو ن و سپس اعتبار ابی ابزار برا توسهعه جهوّ تغییهر راهبهرد
در دانشگاه پرداخته شا .ابزار مهاکور مشهتیه بهر ده عامهه نمبهانی تغییهر بهعها مفههومی در
سههطوم محیطههی ،سههازمانی و فههرد

بهعهها سههاختار در سههطوم گروهههی و سههازمانی بهعهها

عیلکرد در سطوم فرد  ،گروههی ،سهازمانی و محیطهید تهاو ن گرد هاه اسهت .رو
تحقیق حاضر توصیفی از نهو پییا شهی بهود .جامعهه آمهار تحقیهق ،شهامه کلیهه مها ران

 .1دانشیار دانشگاه شیرازdjt2891@gmail.com ،
 .2استاد ار دانشگاه شیرازm.mohtaram2016@gmail.com ،
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دانشههگاه شههیراز ن 191نفههرد در سههال تحصههیلی  39ه  1931بودنهها کههه بهها اسههتفاده از رو
نیونهگیر تصادفی ساده  109نفر به عنوان نیونه پژوهش انتخا شانا و مقیاس جوّ تغییهر
راهبرد در دانشگاه را تکییه نیودنا .پس از بررسهی روا هی صهور مقیهاس مهاکور ،بهه
منظور بررسی روا ی سازه از رو

تحلیه گو ه استفاده شا که نتیجه به دست آمهاه بیهانگر

روا ی باال آن بود .جهت آزمون ساختار عاملی توسعه جهوّ تغییهر راهبهرد نیهز از تحلیهه
عاملی تأ یا مرتبه اول و دوم استفاده شا که نتیجه نشان داد که هر کاام از عامههها ده-
گانه توسعه جوّ تغییر در دانشگاه برا تبیین توسعه جوّ تغییر از روا ی باال ی برخوردار مهی-
باشنا .نتیجه آلفا کرونباخ نیز نشان داد که ا ن مقیاس از پا ا ی باال ی برخوردار میباشا.
کلیدواژهها :ما ر ت تغییر جوّ تغییر دانشگاه مقیاس
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مقدمه

در دنیا امروز که نیروها پیچیاه و متغیر محیطی ،سهازمان را احاههه کهرده ،حفها بقها
معنادار آنها منوط به سازگار و سازوار مرتیر با شرا ط نوپا ا ،بهرهاز و در صهورت
لزوم تغییر و تحول اساسی سازمان اسهت نتهرکزاده1911 ،د .در واقه در شهرا ط مهاکور،
دستیابی به موفقیت منوط به تطبیق سهازم ان بها واقعیتهی بهه نهام تغییهر اسهت .چهرا کهه تغییهر،
سازمانها را توانینا میکنا تا در برابر چالشها و اقتضائات محیط درونی و بیرونی سهازمان
با هوشیار بیشتر و به موق تصییم بگیرنا و به نحو مناسبی به آن پاسخ دهنا .لاا توجهه بهه
تغییر در سازمان امر مهیی است که با ا مورد توجه قرار گیرد .البته تغییر در سازمان مرتلزم
توسعه زمینهها و ز رساختها الزم برا تحقق آن میباشا که از جیلهه آنهها توسهعه جهوّ
تغییر در سازمانهاست .جوّ تغییر به عنوان ادراک کارکنان از هرم تغییهر سهازمان بهه شهیار
میآ ا .هرحی که از ک سازمان انتظار میرود ،از آن حیا ت میشهود و بهه نرهبت عیهه
کردن به آن به اعضا و سازمان پادا

داده میشود نمکگا ر2009 ،1د .بنابرا ن سهازمانهها

به منظور هیگامی با تغییرات با ا جوّ تغییر در سازمان خود را توسعه دهنا و در راسهتا آن
گام بردارنا.
هیگامی با تغییرات مرتیر ،مرتلزم استفاده از الگوها و ابزارها منظم ،منطقهی ،هافینها و
کهنگر به پا اه جوّ تغییر در سازمانها ندانشگاهد است تا با بههرهگیهر از آنهها بتواننها رونها
توسعه تا ارز ابی تغییر را با سرعت و موفقیت بیشتر و صرف کیتر ن هز نهها به انجهام رسهاننا.
ضرورت وجود ا ن ابزارها به اناازها است که نبود آن نه تنها موجب عام آگاهی سهازمان و
ما ران از وض موجود ا ن عنصر در سازمان ندانشهگاهد مهیشهود ،بلکهه باعهی مهیشهود کهه
شانس موفقیت آن در ا ن زمینه نیز کاهش ابا .بر ا هن اسهاس در ا هن مطالعهه ته

شها بهر

مبنا چارچو توسعه جوّ تغییر در دانشگاه نشکه 1د که نو رناگان در هک مطالعهه کیفهی

1 . McGuire
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در دانشگاه آن را کشه

کردنها نتهرکزاده ،مرزوقهی ،محیها  ،جههانی ،محتهرم2012 ،د،

ابههزار بههرا ارز ههابی وضههعیت موجههود توسههعه ج هوّ تغییههر راهبههرد در دانشههگاه تههاو ن و
اعتبار ابی کننا تها ضهین فهراهم شهان امکهان ارز هابی و توسهعه جهوّ تغییهر ،مبنها ی علیهی و
سیرتیی برا برنامهر ز ها مهم و اساسی توسعه جوّ تغییر در دانشگاه فراهم آ ا.
مطابق با الگو کش

شهاه توسهعه جه ّو تغییهر در دانشهگاه ،ا هن مفههوم هک اقهاام

ما ر تی است که در ابعاد مفهومی ،1ساختار  2و عیلکرد  9و در هیه سطوم و ال هههها
فرد  ،گروهی ،سازمانی و در تعامه با محیط اتفاق میافتا به گونها که در کلیهه ابعهاد
و سطوم نیز راهبردها و اقاامها ی با ا انجام شود تا جوّ تغییهر بهه صهورت مطلهو توسهعه
ابا نمحترم1939 ،د .منظور از ُبعا مفهومی در ا ن الگو سیرتیی پنااره شهناختی موجهود
درباره نقش و ضرورت توسعه جهوّ تغییهر ،چیرهتی ،ابعهاد ،و ژگهیهها ،ارز هها و الزامهات
اساسی آن است .بهعا ساختار بیانگر هرگونه جهتگیر  ،ترتیبات و سازوکارها اساسهی
و تیهیا شاه ماننا جهت گیر راهبهرد روشهن و مناسهب ،ههرم سهازمانی و ا جهاد برهتر
فرهنگی مناسبی میباشا که بر اساس بهعا مفهومی هراحی میشهود و منجهر بهه توسهعه جهوّ
تغییر در دانشگاه میگردد .در نها ت ا نکه توسهعه جهوّ تغییهر مرهتلزم انجهام مجیوعهها از
فعالیتها و اقاامات اساسی است که مبتنی بر ابعاد مفهومی و ساختار مهیباشها کهه از آن
به عنوان بهعا عیلکرد

اد میشود .ا ن بهعا مشتیه بر فعالیتهها متیرکهز بهر توسهعه جهوّ

تغییر و اقاامات زمینهساز و پشتیبان برا انجام ا ن فعالیتها و م حظات عیلکرد مربهوط
به آن میباشا نترکزاده 1911 ،ترکزاده و مؤمنی1939 ،د.
به ع وه مطابق با الگو ماکور ،توسعه جوّ تغییر ع وه بر ا نکه مرتلزم شناخت ماهیت
هه چیرههتی ،چرا هی و چگههونگی ه آن نفلرههفه تغییهرد و اتخههار تفکهر سیرههتیی بههرا درک

1 . Conceptual
2 . Structural
3 . Functional
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هیهجانبه و جام هیه سطوم و ال هها و عناصر دانشگاهی مؤثر بر توسعه جوّ تغییر میباشا،
چون دانشگاه به عنوان هک سیرهتم اجتیهاعی بهاز و در تعامهه بها محهیط مهبهم ،پیچیهاه و
غیرقابه پیشبینی قهرار دارد ،تغییهر و توسهعه مطلهو جهوّ تغییهر مرهتلزم اتخهار رو کهرد
راهبرد است تا ضین تحلیه و تبیهین هیزمهان سیرهتم ندانشهگاهد در ارتبهاط بها مقتضهیات
محهیط آ نههاه و هیچنههین تغییرپهها ر و تأثیرگههاار آگاهانهه بههر محههیط جهههتدهنههاه بههه
اقاامات و راهبردها ما ر تی توسعه جوّ تغییهر باشها .بهر ا هن اسهاس فلرهفه تغییهر ،تفکهر
سیرتیی و رو کردها راهبرد  ،سازوار  ،فراکنشی و اقتضها ی بهه عنهوان مبهانی و عامهه
ز ربنا ی توسعه جوّ تغییر در نظر گرفته شانا که در فرا نا توسعه جهوّ تغییهر توجهه بهه آنهها
الزم و ضرور است نشکه شیاره 1د نمحترم1939 ،د .با نظر به آنچه گفته شا و مطهابق
با الگو توصی

شاه ،در ا ن پژوهش ضین تاو ن ابزار برا ارز ابی توسعه جهوّ تغییهر

راهبرد دانشگاه ،به بررسی روا ی و پا ا ی آن نیز پرداخته شود .لاا ههاف کلهی از انجهام
ا ن پژوهش تاو ن و اعتبار ابی مقیاس توسعه جوّ تغییر راهبرد دانشگاه بود.

شکل شماره  :1الگوی کلنگر ساختاری توسعه جوّ تغییر در دانشگاه با رویکرد راهبردی
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مبانی نظری

در ز مان تغییر ،تعام ت بین فرد با هیتا ان و ناظران بریار مهم است و ماهیت ا هن روابهط
از جیله و ژگیها اساسی در شکه دادن به آمادگی مردم برا تغییر به شیار میآ ها .در
ا ن وضعیت افراد به اعتیاد به هیا گر ،حیا هت و مشهارکت بها هیها گر بهه منظهور انجهام
فعالیت اثربخش نیاز دارنا .لاا کی از وظها

اساسهی و چهالشهها مها ر ت بهه منظهور

توانیناساز کارکنان و ترهیه مشارکت آنها در فرا نا تغییهر ،ا جهاد تعهها و وفهادار در
آنها نربت به تغییر میباشا .بنابرا ن ،اثربخشی تغییر سازمانی تا حا ز اد متأثر از مها ر ت
ا رهبر الگو تعاملی افراد ،احراس آنها نربت به هیا گر و سازمان میباشها نبوکنهوف
و د وس 2003 ،1د .با توجه به اهییت ا هن مرهأله ،رونها تحقیقهات در زمینهه جه ّو تغییهر ،بهر
اهییت توسعه شاخصها ی پیرامون الگوها تعاملی افراد ،برا ا جهاد اعتیهاد بهه نفهس در
آنها و توسعه توانا ی آنها برا مقابله بها چهالشهها جا ها محهیط کهار و تغییهرات تأکیها
کردهانا .در ا ن راستا جونز ،جییزسون و گر فیتس 2ن2009د از بین موارد ماکور ،شاخص
تغییر جوّ سازمانی را برجرهته کردنها و اظههار داشهتهانها کهه جهوّ سهازمانی بها سهاختارها
منعط

و حیا تی منجر به ا جاد ک نگر

مثبت به تغییر میشود .لهاا تهنهیهو و تهنهیهو

9

ن 2001د بیان کردنها در شهرا ط حیها تی و مشهارکتی مقاومهت افهراد در برابهر تغییهر پها ین
میباشا .تا رنی 1ن1333د نیز مطرم نیود که ابعاد روانشناختی جوّ ماننا اعتیاد ،مشهارکت و
حیا ت مقامها برا ا جاد شهرا ط تغییهر بهه شهیار مهیآ نها .از نظهر بوکنهوف و د هوس
ن2003د ،موارد ماکور پیرامون عوامه مؤثر بر کیفیت روابط بهین فهرد  ،قابهه ارائهه بهه دو
عنصر 1د عناصر زمینه ا جوّ سطوم تغییر 9نمثهه اعتیهاد بهه رهبهر د و 2د عناصهر فرا نها

1 . Bouckenooghe & Devos
2 . Jones, Jimmieson & Griffiths
3. Tan Have & Tan Have
4 . Tierney
5 . Context or Climate of Change
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سطوم تغییر 1نماننا مشارکت در تصییمگیر د میباشنا .بهرخ ف وجهود تعهار

متعهاد

پیرامون جوّ سازمانی ،مبانی ا پیشینه پژوهشی ز هاد در مهورد مفههوم تغییهر جهوّ سهازمانی
وجود ناارد و محققان معاود به مطالعه ا ن مفهوم و تعر

آن پرداخته انا .بهه عنهوان

مثال از نظر هولت ،آرمینکس ،فیلا و ههار س 2ن2002د جهوّ تغییهر عبهارت اسهت از ادراک
کارکنان از هرم تغییر سازمانی .هرحی که از ک سهازمان انتظهار مهیرود ،از آن حیا هت
میشود و در برابر آن پادا

داده میشود .بوکنوف و د وس ن2003د نیز ههی مطالعهها بها

اتخار رو کرد روابط انرانی ،چارچوبی از ابعاد جوّ سازمانی و عوامه فرا نها را بهه عنهوان
عناصر از جوّ تغییر سازمانی معرفی کردنا.
از نظر هرالا ،فیاور ،کالاول و لیو 9ن2001د چشمانااز رهبر ،کیفیت ههاا ت و رهبهر
افراد ،میزان توجه به توانیناساز اعضاء و نو الگو نظارتی مورد استفاده در سهازمان ،از
جیله عوامه مؤثر بر کیفیت رهبر تغییر به شیار مهیآ ها .از نظهر ا هن محققهان ،از هر هق
ا جاد و برقرار ارتباط با چشمانااز مربوط به تغییر عنی مشارکت دادن کارکنهان در تغییهر
و به و ژه در تصییمگیر ها ،ار رسانان به افراد در مواجه با چالشها مربوط بهه تغییهر
و ارائه بازخوردها منظم در رابطه با فرا ناها تغییر ،رهبران تغییر توانینا خواهنا شها تها
ابهامات مربوط به تغییر را کاهش دهنا و ظرفیتهها مربهوط بهه تغییهر آن را در کارکنهان
ا جاد کننا و توسعه دهنا .کالاول ،روبی ه و لیامز ،را

و ر هک ه کیلهی 1ن2003د بهر ا هن

باورنا که بین رفتارها رهبر و کیفیت ا نحهوه اعیهال تغییهر در سهازمان رابطهه وجهود
دارد .از نظر سل  ،آرمناکس و شرا ار 9ن2001د و فارست و کیبهه 1ن2008د بهین حیا هت
ما ران ،تعام ت رهبر ه پیرو ،حیا ت سازمانی ادراک شاه توسط افهراد بها تغییهر سهازمانی
1 . Process of Change Level
2 . Holet; Armenakis, Field & Harris
3. Herold, Fedor, Caldwell & Liu
4 . Caldwell, Roby-Williams; Rush & Ricke-Keily
5. Self; Armenakis & Schraeder
6. Furst & Cable
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رابطه وجود دارد .برخی از افتهها تحقیقاتی نشان میدها که فرهنگ سازمانی بر پا ر
ا مقاومت افراد در برابر تغییر مؤثر میباشا نالم و هیکاران 2009 ،اسییت2009 ،د .از نظر
امد زابیا ،رشیا و اِدالترحیان 1ن2001د فرهنگ سازمانی بر نگر

افراد نرهبت بهه تغییهر

مؤثر میباشا .آبراهام ،سولیوان و گر فین 2ن2002د بر ا ن باورنا که نهو سهاختار سهازمانی
بر میزان موفقیت برنامهها تغییر مهؤثر مهیباشها .عه وه بهر ا هن ،مطهابق بها نتیجهه تحقیهق
نی کانت و رامنآر ان 9ن2001د تعها سازمانی از جیله عوامه تأثیرگاار بهر تغییهر سهازمانی
است .از نظر فارست و کابه ن2001د از جیله راهبردها و فعالیتها ی کهه رهبهران تغییهر بهه
منظور ترو ج تغییر ،کهاهش مقاومهت در برابهر تغییهر و هیچنهین کرهب اهیینهان از اجهرا
موفقیتآمیز تغییر میتواننا استفاده کننا ،فنهون نفهور رهبهر  ،مشهارکت دادن کارکنهان و
حیا ت از افراد است .لیو ن2010د بر ا ن باور است که ت

موفقیتآمیهز تغییهر وابرهته بهه

توافق نظر ا تناسب بین تغییر با عوامه محتوا ی ،زمینها و فرآ نا است .بر اسهاس برخهی
از افتهها تحقیقاتی بین رفتارها رهبر با تعها کارکنان به تغییر از هر ق ا جاد انگیهزه و
تقو ت اراده مثبت تغییر در افراد ،رابطه وجهود دارد نهیرولها و هیکهاران 2001 ،بروکهه،1
2002د .میرکیالی و ز نلیپور ن1911د بر ا ن باورنا که فشارها محیطی ا خهارجی ماننها
تغییههرات اقتصههاد  ،تکنولههوس کی ،سیاسههی ،اجتیههاعی بههر تغییههر سههازمانی دانشههگاهههها اثههر
تعیینکنناها دارنا لاا شا رته توجه و ژه میباشنا.
روششناسی

هاف کلی از انجام ا ن پژوهش تاو ن و اعتبار ابی مقیاس توسهعه جهوّ تغییهر راهبهرد در
دانشگاه بود .رو

تحقیق حاضر توصیفی از نو پییا شی بود .جامعه آمار پژوهش شامه

کلیه ما ران دانشگاه شیراز ن 191نفرد در سال تحصیلی  39ه 1931بودنا که با اسهتفاده از
1. Md Zabid; Rashid & Addult, Rahman,
2. Abraham; Sullivan & Griffin
3 . Nilakant & Ramnarayan
4. Burke
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رو

نیونهگیر تصادفی ساده  109نفر به عنوان نیونه پژوهش انتخا شانا و بهه مقیهاس

ماکور پاسخ دادنا .الزم به رکر است که مقیاس ماکور بر اساس چارچو کش

شاه

توسعه جوّ تغییر در دانشگاه با رو کرد راهبرد نمحترم1939 ،د تاو ن شا و مشتیه بهر 10
عامه 91 ،م ک و  119شاخص بود که پاسخ افراد نمها ران دانشهگاهید را از هر هق هک
هی

پنج گز نها ناز بریار ز اد تها برهیار کهمد در افهت مهیکهرد نجهاول 1د .بهه منظهور

بررسی روا ی و پا ا ی مقیاس ماکور از روا ی صور  ،تحلیه گو ه و تحلیه عامه تأ یها
مرتبه اول و دوم با نرم افزارها  spss21و  Lesriel10استفاده شا.
جدول شماره  :1شماره گویه های مربوط به هر یک از عاملهای توسعه جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه
عامل

بُعد مفهومی ـ سطح محیطی

بُعد مفهومی ـ سطح سازمانی

بُعد مفهومی ـ سطح فردی

بُعد ساختاری ـ سطح گروهی

بُعد ساختاری ـ سطح سازمانی

مالکها

شماره شاخصها

شناخت شرا ط محیط تعاملی

1ه9

شناخت عناصر محیط تعاملی

1ه2

سنار وساز تغییر

 1ه 10

شناخت فضا درونی دانشگاه

 11ه 11

آمادگی برا تغییر

 19ه 11

دانش ما ر ت تغییر

 13ه 21

تعها اعضا به اجرا برنامه تغییر

 22ه 21

توسعه تیمها تغییر

 29ه 22

بازهراحی ساختار گروهها

 21ه 91

برنامهر ز راهبرد

 92ه 91

توسعه ز رساختها تغییر

 92ه 11

فرهنگساز تغییر

 12ه 12

بهههازهراحی سهههاختارها و فرا نهههاها و

 11ه 91

مناسبات شغلی
بُعد عملکردی ـ سطح فردی

توجه به نقش عامه انرانی در تغییر

 99ه 11
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بُعد عملکردی ـ سطح گروهی

توسعه شا رتگی افراد

 12ه 19

تعام ت انرانی

 11ه 11

هیراهساز گروهها

 13ه 22

جلب رضا ت کارکنان

 29ه 29

تعامه با گروهها غیررسیی

 21ه 21

مهها ر ت و بهرههاز منههاب سههازمانی و

 23ه 19

فرا ناها آن

بُعد عملکردی ـ سطح سازمانی

حیا ت و پشتیبانی ما ر ت از تغییر

 11ه 11

رهبر تغییر

 13ه 39

آگاهبخشی افراد

 31ه 31

غلبه بر مقاومت افراد در برابر تغییر

 32ه 33

تأمین مناب و امکانات الزم

 100ه 102

ادگیر سازمانی

 109ه 109

برنامهر ز تعاملی

 101ه 101

آموز

کارکنان

 103ه 111

اجرا به موق تغییر

 112ه 111

نظارت و ارز ابی مرتیر

 119ه 112

توسعه نظام ما ر تی

 111ه 120
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ادامه جدول شماره  :1شماره گویه های مربوط به هر یک از عاملهای توسعه جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه
عامل

بُعد عملکردی ـ سطح محیطی

مبانی تغییر

مالکها

شماره شاخصها

ارتباط با محیط تعاملی

 121ه 121

توسعه جوّ مثبت تغییر

 129ه 121

پاسخگو ی به نیازها و شرا ط محیطی

 123ه 191

توسعه تعام ت علیی بین دانشگاهی

 192ه 199

فلرفه تغییر

 191ه 191

تفکر سیرتیی

 193ه 111

رو کردها

 112ه 119

یافتهها
*بررسی روایی و پایایی مقیاس توسعه جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه
الف) روایی صوری

در بخش اول پژوهش به منظور بررسی روا ی و اعتبار ابی اولیهه نروا هی صهور د مقیهاس
تهیه شاه پیرامون توسعه جوّ تغییهر در دانشهگاه ،پرسشهنامها مشهتیه بهر دو بخهش تهیهه و
تاو ن شا .به گونها که بخش اول پرسشنامه مهاکور بهه بررسهی تناسهب بهین عوامهه و
م کها و بخش دوم به بررسی تناسب بین م کهها و شهاخصهها توسهعه جهوّ تغییهر در
دانشگاه میپرداخت .لاا با انتخا  12نفر از متخصصان حوزه مها ر ت و رهبهر تغییهر از
آنها خواسته شا تا ضین تعیین مرتبط بودن ا نبودن م کها با عوامه و هیچنین شهاخص-
ها با م کها توسعه جوّ تغییر ،در صورت مرتبط بودن آنها میزان هر ک از ارتباطهها را
بر رو هی

پنج گز نها از بریار ز اد تا بریار کم مشخص نیا نا .الزم به رکر مهیباشها

که نتیجه حاصه از بررسی متخصصین بیانگر تا یا روا ی صور ابزار ماکور بود.
ب) تحلیل گویه و آلفای کرونباخ

در مرحله دوم از پژوهش پس از تأ یا روا ی صور مقیاس توسعه جهوّ تغییهر راهبهرد در
دانشگاه ،مقیاس ماکور به صورت آزما شی در بین  90نفر از ما ران دانشهگاه اجهرا شها و
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اعتبار و پا ا ی آن مورد ارز ابی قرار گرفت .الزم به رکر است که ابتاا روا ی محتوا ی ههر
ک از م کها مقیاس توسعه جوّ تغییر در دانشهگاه بها رو کهرد راهبهرد بها اسهتفاده از
رو

تحلیه گو ه محاسبه شها کهه مطهابق بها نتها ج گهزار

شهاه در جهاول شهیاره ،2

مقیاس ماکور از روا ی باال ی برخوردار بود .هیچنین به منظهور سهنجش پا ها ی آن نیهز از
رو

آلفا کرونباخ استفاده شا که مطابق با جاول شهیاره  2مقیهاس مهاکور از پا ها ی

بریار باال ی برخوردار بود.
جدول شماره  :2گزارش تحلیل گویه و آلفای کرونباخ توسعه جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه
طیف ضرائب همبستگی

آلفای کرونباخ

عاملها

بهعا مفهومی ه سطح سازمانی

 0/31ه 0/31

0/11

بهعا مفهومی ه سطح فرد

 0/32ه 0/11

0/31

بهعا مفهومی ه سطح محیطی

 0/31ه 0/13

0/19

بهعا ساختار ه سطح گروهی

 0/33ه 0/31

0/31

بهعا ساختار ه سطح سازمانی

 0/31ه 0/11

0/39

بهعا عیلکرد ه سطح فرد

 0/31ه 0/31

0/39

بهعا عیلکرد ه سطح گروهی

 0/31ه 0/30

0/31

بهعا عیلکرد ه سطح سازمانی

 0/31ه 0/22

0/31

بهعا عیلکرد ه سطح محیطی

 0/39ه 0/11

0/11

مبانی تغییر

 0/31ه 0/22

0/11

توسعه جوّ تغییر با رو کرد راهبرد

 0/31ه 0/11

0/31

سطح معنادار 0/0001 :
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ج) تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و دوم

به منظور آزمون ساختار عاملی مقیاس توسعه جوّ تغییر راهبهرد در دانشهگاه نیهز از تحلیهه
عاملی تأ یا مرتبه اول و دوم استفاده شا که نتیجه حاصه از ا ن تحلیه نشهان داد کهه ههر
کاام از عامهها دهگانه توسعه جوّ تغییر در دانشگاه برا تبیین توسعه جوّ تغییهر راهبهرد
و هیچنین هر ک از م کهها بهرا تبیهین عامهههها خهود ،از روا هی بهاال ی برخهوردار
میباشنا نشکه شیاره 2د.
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شکل شماره  :2تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و دوم توسعه جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه
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ادامه شکل شمارهی  :2تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و دوم توسعهی جوّ تغییر در دانشگاه با رویکرد راهبردی

نتیجه گیری

دانشگاهها نقش بریار مهیی در جامعه ا فا میکننا .دانشگاهها مهیتواننها اعتیهاد و اهیینهان
عیومی را جا کننا و ضین تأمین ارز ها و نیازها جامعهه ،منفعهتهها ی را نیهز بهرا
جامعه و محیط به بار آورنا .تغییرات فنی سر  ،فشارها ناشی از جههانیسهاز  ،رقابهت و
محاود تها مناب فزا ناه ،ما ر ت و رهبر تغییر سهازمانهها ندانشهگاهد را بهه مرهألها
اساسی تبا ه نیوده است که با ا مورد توجه و ژه قرار گیهرد .فههم چگهونگی توسهعه جهوّ
تغییر از هر ق ارز ابی وض موجود آن ،از جیله موارد است که به تحقهق ا هن امهر هار
میرسانا .بر ا ن اساس الزم است تا ابزار ماون ،جام و معتبر برا پا ش مرهتیر فرا نها
ا جاد و توسعه جوّ تغییر در دسترس دانشهگاه هها و کهاربران دانشهگاهی باشها تها هیگهام بها
تغییرات درونی و بیرونی به توسعه جوّ تغییر مناسب بپردازنا .در ا ن راسهتا در ا هن پهژوهش
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شا با تاو ن و اعتبار ابی مقیاس توسعه جوّ تغییر راهبرد در دانشگاه ،به تحقهق ا هن

ت

مهم کیک شود.
نتیجه ارز ابیها به عیه آماه حهاکی از آن بهود کهه  119گو هه احصها شهاه در مقیهاس
توسعه جوّ تغییر راهبرد دانشگاه ،ضین ا نکه قابهه تفکیهک بهه  10عامهه و  91مه ک بهود از
روا ی و پا ا ی الزم نیز برخوردار بود .به نحو که هماکنون ا ن مقیاس به شهکه ارائهه شهاه در
پیوست ،قابهه اسهتفاده و بههرهبهردار توسهط مها ران ،محققهان و کلیهه دسهتانهارکاران نظهام
آموز

عالی ،جهت ارز ابی و کرب آگاهی از وضعیت توسعه جوّ تغییر در دانشگاه میباشا.

هیانطور که اشاره شا ،توسعه جوّ تغییر در دانشگاه ک اقاام مها ر تی اسهت کهه از منظهر
سیرتیی در ابعاد و سطوم مختل

فرد  ،گروهی ،سازمانی ،محیطی و با رو کرد راهبرد

اتفاق میافتا .به ا ن معنا که توسعه جوّ تغییر در دانشگاه مرتلزم اتخار ک الگو سیرهتیی
از توسعه نظامهها رفتهار در ابعهاد مفههومی ،سهاختار و عیلکهرد اسهت نتهرکزاده،
1911د که با ا در هیه سطوم و ال هها فرد  ،گروهی و سازمانی دانشهگاه و هیچنهین
در تعامه با محیط مهورد توجهه قهرار گیهرد .بهعها مفههومی در ا هن مقیهاس بیهانگر پنهااره
مفهومی ا ادراک موجهود در سهازمان در زمینهه نقهش و ضهرورت کارکردهها اساسهی
جر ان تغییر در سازمان ،چیرتی ابعاد ،و ژگیها ،رو ها و الزامات اساسی تغییر در سازمان
میباشا نترکزاده 1911 ،محترم1939 ،د .بنابرا ن به منظور توسعه جهوّ تغییهر در دانشهگاه
افزا ش سطح آگهاهی ،دانهش و بصهیرت افهراد راجه بهه جر هان تغییهر و غا هت آن الزم و
ضرور است که با ا در هیه سهطوم و ال هههها سهازمانی اتفهاق بیفتها .در ا هن راسهتا
گلین ،بو اتز ز و مککی 1ن2002د اظهار داشتنا هر اناازه میزان آگاهی افهراد از اههااف،
مطلوبیتها و چگونگی جر ان تغییر بیشتر باشا آنها فرا نا تغییر را بهتر تجربه و درک مهی-
کننا و تغییر با ثبات و پا اار بیشتر اتفاق میافتا.

1 . Golemen; Boyatzis, McKee
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از د گر ابعاد احصا شاه در ا ن مقیاس بهعا ساختار توسعه جوّ تغییهر در دانشهگاه بهود .بهه
ا ن معنا که توسعه جوّ تغییهر مرهتلزم روشهن و شهفاف نیهودن جههتگیهر هها ،ترتیبهات و
سازوکارها سهازمانی الزم در آن زمینهه مهیباشها تها دانشهگاه در جههت پیشهبرد و تحقهق
کارکردها اساسی جوّ تغییر در سازمان حرکت کنا .به ا هن ترتیهب دانشهگاه زمهانی در توسهعه
ج ّو تغییر در دانشگاه موفق خواهها بهود کهه برهترها الزم بهرا تحقهق ا هن مههم ماننها توسهعه
ز رساختها ،تغییر ،اص م ا توسعه ساختار سازمانی ،فرهنهگسهاز و سنار وسهاز تغییهر و ...
را مانظر قرار دها و در راستا هیاهنگی آن بها اههااف و مطلوبیهتهها مهانظر گهام بهردارد.
هیچنین در ا ن مقیاس اشاره شا که توسعه ج ّو تغییهر در دانشهگاه مرهتلزم توجهه نیهودن بهه بهعها
عیلکرد به عنوان سومین بهعا توسعه نظهام مها ر تی در سهطوم و ال هههها مختله

سهازمانی

است .به ا ن معنا که توسعه جوّ تغییر در ابعاد مفههومی و سهاختار الزم امها کهافی نیرهت .بلکهه
دانشگاه جهت نیه به ا ن هاف با ا اقاام به انجام مجیوعه فعالیتهها ی نیا ها کهه زمینههسهاز و
پشتیبان اهااف ،مطلوبیتها ،ترتیبات و سازکارها مانظر برا توسعه جوّ تغییهر باشها .دانشهگاه
با حیا ت و پشتیبانی از جر ان تغییر ،هاا ت و جهتدهی به اقاامات و فعالیتها اعضا ،فهراهم
آوردن امکان آموز

و ادگیر  ،افزا ش سطح آگهاهی افهراد و نظهارت و ارز هابی مرهتیر بهر

عیلکرد افراد به تحقق باکیفیت ا ن بهعا میتوانا ار رسانا.
الزم به رکر اسهت توسهعه جهوّ تغییهر عه وه بهر ا نکهه متهأثر از کیفیهت ابعهاد مفههومی،
ساختار و عیلکرد و شفاف بودن آنها در سطوم مختله

سهازمانی مهیباشها ،متهأثر از

کیفیت عوامه اساسی و ز ربنا ی د گر نیز میباشا که نقش تعیین کنناها در تحقق ا هن
مهم دارد .از جیله مبانی ا عوامه ز ربنا ی ،فلرفه تغییر ا درک چیرتی ،چرا هی و ماهیهت
تغییر برا افراد و دانشگاه می باشها کهه نهه تنهها بهه موفقیهت دانشهگاه در ا هن زمینهه هار
میرسانا بلکه به دلیه درک ضرورت تغییر توسط اعضها مقاومهت آنهها در برابهر تغییهر نیهز
کاهش می ابا .بنابرا ن فلرفه تغییر به عنوان عامه اساسی و ز ربنا ی تغییر و توسعه سهازمان
به شیار می آ ا که در کنار سا ر عوامه ماکور با ا مهورد توجهه قهرار گیهرد .بهه عه وه از
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آنجا که دانشگاه به عنوان ک سیرتم اجتیاعی باز ،پیچیاه ،چنا بهعا و چنا ال هه بهه شهیار
میآ ا کلیهه اقهاامات و فعالیهت هها آن در زمینهه توسهعه جه ّو تغییهر مرهتلزم اتخهار تفکهر
سیرتیی است تا از ا ن هر ق هم اه عات دقیق و جام مورد نیاز را گردآور نیا ا و هم
عوامه پیشبرناه توسعه ج ّو تغییهر را شناسها ی و تقو هت کنها .در ا هن خصهو

لنها و

کانته 1ن2001د اظهار داشتنا ،تفکر سیرتیی رهبران تغییر را برا درک پیچیاگیها تغییر
توانینا میسازد و سازمان را به سیت هادگیر و کرهب دانهش بیشهتر سهوق مهیدهها .بهه
ع وه به دلیه پیچیاگی ،پو ا ی و پربهعا محیط تعاملی دانشگاه ،توسعه اثربخش جوّ تغییر
مرتلزم اتخار رو کرد راهبرد است .چرا کهه ا هن رو کهرد بها تأکیها بهر تفکهر نظامهاار و
تیرکز بر عوامه زمینها تغییر سازمانی ،رهبر تغییر را از توجه نیودن پیامهاها تغییهر بهه
سیت ا جاد تعادل بین عیلکردها و پیاماها تغییر هاا ت مینیا ا نسیج و لتههام2009 ،2د.
لاا ا ن رو کرد با ابتنا به رو کرد سیرتیی ،تناسب اثربخشی میهان دانشهگاه و محهیط آن بهه
وجود میآورد و ضین ا نکه باعی ا جاد پیونا مناسبی بین سهطوم مختله

سهازمانی مهی-

شود ،تیرکز مطلوبی در غا ت ،اهااف ،مریر و صرف مناب مربوط به توسهعه جهوّ تغییهر بهه
وجود میآورد نترکزاده1911 ،د .با ن ترتیب دانشگاه برا توسهعه جهوّ تغییهر با رهتی بها
اتخار رو کرد راهبرد از هر ق برقرار ارتباط بها محهیط و ا جهاد پیونها بهین دانشهگاه بها
محیط و آ ناه ،بافت کلی فعالیتها سازمان جهت نیه به مطلوبیهتهها اساسهی خهود را
فراهم آورد و از ا ن هر ق به بقا خود در محیط آ ناه ار رسانا.
با نترتیب بر مبنا مطالب فوق و با نظر به اهییت توسعه جوّ تغییهر در دانشهگاه بها رو کهرد
راهبرد  ،دانشگاهی موفق خواها بود و به بقا خود در محیط کیک خواهها کهرد کهه ضهین
ارز ابی مرتیر جر ان توسعه جوّ تغییر در دانشهگاه ،بها فهراهم آوردن عوامهه ز ربنها ی و اساسهی
تغییر ،شفاف نیودن جهتها ،رو کردهها ،اههااف و مطلوبیهتهها خهود متناسهب بها شهرا ط و
1 . Landy & Conte
2 . Seijts & Latham
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اقتضائات محیط حال و آ ناه ،اقهاامات الزم را در سهطوم و ال هههها مختله

دانشهگاه انجهام

دها و از ا ن هر ق به بقا خود در محیط پررقابت کنونی ار رسانا.
مقیاس توسعه جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه

1

مدیر ارجمند

باس م و احترام؛ خواهشینا است با عنا ت به تجربهه و اشهراف مها ر تی خهود در دانشهگاه
مشخص فرما یا هر ک از موارد ز ر تا چه حا در جهت توسعه ک فضا فراگیر تغییهر و
تحول در دانشگاه مورد توجه قرار گیرد؟ پیشاپیش از هیکار شیا سپاسگزارست.
گویه ها

بسیار
زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

1ه شناخت فرصتها و تها اها
2ه شناخت عوامه و عناصر تأثیرگاار محیطی بر عیلکرد دانشگاه
9ه توجه به الزامات و ا جابات محیطی
1ه شناسا ی و تحلیه ر نفعان دانشگاه
9ه بررسی وضعیت رقبا
1ه شناسا ی عناصر /عوامه حامی و پشتیبان محیطی تغییر
2ه شناخت قلیروها مختل

محیطی مؤثر ا مرتبط با دانشگاه

1ه تعیین جهتگیر ها استراتژ ک برا تغییر
3ه هراحی دورنیا مرتبط با برنامه راهبرد
10ه تبیین مزا ا و پیاماها مثبت تغییر
11ه شناخت جام هیه سطوم و ال هها دانشگاه توسط عام ن تغییر
12ه شناخت نقاط قوت و ضع

دانشگاه

 1مقیاس توسعه جوّ تغییر راهبرد در دانشگاه ،با ارجا به ا ن مقاله و رکر نام "ترک زاده و محترم ن1939د" قابه
استفاده می باشا.

بسیار
کم
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19ه تعیین توانینا ها واحاها مختل

درون دانشگاهی

11ه شناخت اشتباهات ،کاستیها ،خطاها و موان درون سازمانی
19ه ا جاد نگر

مطلو در افراد جهت پا ر

11ه ا جاد ع قه و انگیزه در افراد برا پا ر

تغییر
و مشارکت در تغییر

12ه درک ضرورت تغییر توسط افراد
11ه اص م تصو ر رهنی افراد نربت به توانا یها و شا رتگیها خود
13ه شناخت ماهیت ،ابعاد و اهااف تغییر در هیه مراحه تغییر
20ه کرب دانش و اه عات پیرامون موضو تغییر و ضرورت آن
21ه گرتر

افقها دانش و بینش کارکنان راج به موضو تغییر

22ه متعها نیودن اعضا به اجرا تغییر
29ه ا جاد روحیه مرئولیتپا ر در اعضا در برابر برنامهها تغییر
21ه ا جاد هیرو ی و ههمسهاز بهین ارز هها و باورهها سهازمان و
اشخا

گویه ها

29ه تشکیه تیمها تخصصی تغییر
21ه افزا ش میزان هیکار و انرجام عاهفی ه اجتیاعی تیمها
22ه توانیناساز تیمها تغییر
21ه تعر

نقش گروهها در برنامه تغییر

23ه هراحی ماتر س جا ا از روابط بین افراد و گروههها در برنامهه
تغییر
90هه هراحهی و تههاو ن پروتکهه مشهارکت تههیمهها جههت فعالیههت و
هیکار بیشتر
91ه هیرو نیودن هنجارها گروهی با خصوصیات برنامه تغییر

بسیار
زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

بسیار
کم
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92ه توسعه نظام ارز ها و مطلوبیتها اساسی دانشگاه
99ه ترسیم چشمانااز از آ ناه تغییر و انتقال آن به د گران
91هه هیرههو نیههودن برنامههه تغییههر بهها شههرا ط و هنجارههها محیطههی و
اجتیاعی
99ه استقرار سیرتمها برنامهر ز راهبرد
91ه سیاستگاار در حوزه تغییر
92ه توسعه ز رساختها تغییر نز رساختها مالی ،فنی ،فرهنگهی
و ...د
91ه انگیزه ساز مرتیر راج به ضرورت تغییر
93ه فراهم آوردن اه عات و عناصر سختافزار مورد نیاز تغییر
10ه فراهم آوردن اه عات و عناصر نرمافزار مورد نیاز تغییر
11هه خلهق فرصههتهها هادگیر بههرا تغییهر رفتهار و فعالیههتهها افههراد و
واحاها سازمانی
12ه ارز ساز ضرورت تغییر
19ه هنجارساز برا تغییر
11ه توسعه برتر فکر و نگرشی تغییر
19ه ترر ا اه تغییر در که سیرتم
11ه مبال نیودن جر ان تغییر به ک گفتیان عیومی درون سازمانی
12ه نهاد نهساز تغییر در بین اعضا
11ه بازهراحی ساختار سازمانی
13ه تواناساز نیودن قوانین و مقررات برا اعیال تغییر
90ه تعر

دقیق نقشها شغلی افراد بعا از تغییر

91ه تعیین مریر شغلی افراد در ارتباط با تغییر
92ه شفاف نیودن حاود و ثغور وظا

افراد و واحاها در جر ان تغییر
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99ه توسعه ساختارها پشتیبان تغییر
91ه ا جاد تناسب و هیاهنگی میان فعالیتها توسعه و تغییر و ظرفیتها دانشگاه

گویه ها

99ه توجه نیودن به نقش کارکنان در هیه سطوم و ال هها در جر ان تغییر
91ه توجه نیودن به نقش اعضا هیأت علیی در جر ان تغییر
92ه توجه نیودن به نقش دانشجو ان در جر ان تغییر
91ه توجه به و ژگیهها شخصهیتی ننهوآور بهودن ،خه ق و مبتکهر
بودن ،منعط

بودن ،هافینا بودن و ...د عام ن تغییر

93ه با تجربه و شا رته بودن عام ن تغییر
10ه تقو ت و ژگیها فرد عام ن تغییر
11ه جا و حفا نیروها خ ق ،آفر نناه و مبتکر
12ه توسعه مهارتها و قابلیتها افراد در جر ان تغییر
19ه توسعه قابلیت نوآور در عام ن تغییر
11ه توسعه شا رتگی مقابله با بحران در افراد
19ه توسعه شا رتگی ر رکپا ر در افراد
11ه برقرار رابطه صادقانه با عام ن تغییر
12ه برقرار رابطه مثبت و سازناه با هیه اعضا در هیه سطوم
11ه مشارکت دادن هیه افراد در برنامه تغییر
13ه مشارکت دادن هیه گروهها در جر ان تغییر
20ه هیراه نیودن هیه گروهها با برنامه تغییر
21ه توسعه احراس ارزشینا بودن در هیه گروهها
22ه تشو ق حس هیکار و ادگیر گروهی

بسیار
زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

بسیار کم
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29ه جلب رضا ت عام ن تغییر
21ه هیال و هینوا نیودن عام ن تغییر با هیا گر جهت تحقق تغییر
29ه تأمین نیازها ماد و معنو افراد
21ه شناسا ی گروهها غیررسیی
22ه به کارگیر گروهها غیررسیی در برنامه تغییر
21ه تعامه و هیفکر با گروهها غیررسیی در جر ان تغییر
23ه به کارگیر افراد متخصص مرتبط با موضو تغییر
10ه به کارگیر افراد مشتاق و متیا ه به تغییر در جر ان برنامه تغییر
11ه استفاده و توز عادالنه هیه مناب سازمانی
12ه بازتعر

چگونگی تخصیص نیرو سازمانی

گویه ها

19ه توجه به کیفیت عام ن تغییر
11ه اص م فرا ناها جا و به کارکیر افراد
19ه بهرهگیر از کلیه قابلیتها و توانا یها داخلی سیرتم
11ه حیا ت و پشتیبانی از جر ان تغییر در دانشگاه
12ه حیا ت مرتیر و پیوسته از عام ن تغییر
11ه جلب حیا ت و هیراهی افراد با جر ان تغییر
13ه رهبر راهبرد در جر ان تغییر
30ه هاا ت و رهبر جوّ تغییر
31ه هاا ت نگر

و ادراک افراد از جر ان تغییر

32ه هاا ت گروهها در مریر هاف برنامه تغییر
39ه هاا ت و رهبر عام ن تغییر به سیت برنامه تغییر

بسیار
زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

بسیار کم
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31ه آگاه نیودن افراد از هیه ابعاد و جوانب تغییر
39ه ارائه برنامه تحول به هیه کارکنان به صورت جام و شفاف
31ه آگاهساز اعضا از پیاماها جر ان تغییر
32ه تحلیه مقاومت افراد و گروهها در برابر تغییر
31ه کاهش مقاومت در برابر تغییر
33ه عادت شکنی در جر ان تغییر
100ه فراهم آوردن امکانهات و تجهیهزات نسهختافهزار و نهرمافهزار د
مورد نیاز تغییر
101ه فراهم آوردن ملزومات تغییر در سطوم فنی ،ادار و نهاد
102ه تخصیص و تأمین مناب الزم اجرا تغییر
109ه بههرهبهردار از اه عهات ،دانهش رخیهره شهاه و تجربیهات
ما ران گاشته
101ه تأکیا بر ادگیر مرتیر ،تولیا دانش و مشارکت آنها
109ه دنبال کردن رفتارها و اقاامات دانشگاهها رقیب
101ه الگوگیر از سازمانها ا دانشگاهها موفق نبنچمارکینگد
102ه ما ر ت پو ا مرز ندامنهد سیرتم تغییر
101ه جلب مشارکت عیومی و توجه به خرد جیعی در برنامه تغییر
103ه ارتقا سطح دانش ،نگر  ،مهارت و قابلیتهها رفتهار ه
عیلکرد کارکنان از هر ق فرا نا آموز
110ه نوساز محتوا و رو ها آموز

گویه ها

111ه توسعه آموز ها مرتیر و فراگیر مرتبط با برنامه تغییر
112ه پافشار بر اجرا به موق برنامه تغییر

بسیار
زیاد

زیاد

تا
حدودی

کم

بسیار کم
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119ه متیرکز شان عام ن تغییر بر اجرا برنامه تغییر
111ه زمانبنا متناسب اجرا تغییر
119ه کنترل و نظارت مرتیر بر اجرا برنامه تغییر
111ه پا ش مرتیر دستاوردها تغییر
112ه در افت بازخورد از کارکنان راج به برنامه تغییر
111ه بهراز مکانیزمها ارتباهات و هیهاهنگی در ال هههها و سهطوم
مختل سازمان
113ه بهبود ساختارها و فرا ناها آموزشی
120ه ه بههازتعر

نظههام آموزشههی و پژوهشههی بههر اسههاس تههوان

پاسخگو ی آن به نیازها محیطی
121ه توسعه و تقو ت ارتباط با صنعت
122ه کرب آگاهی از وضعیت دانشگاهها د گر
129ه موقعیتشناسی و بهرهگیر از فرصتها محیطی
121ه رف موان محیطی پیشبرد تغییر
129ه توسعه جوّ خ ق و نوآور
121ه افزا ش احراس امنیت و آرامش در فضا تعاملی تغییر
122ه توسعه جوّ سازمانی مشارکتی
121ه توسعه تعها اخ قی در افراد و گروهها
123ه پاسخگو بودن در برابر اقتضائات محیطی و نیازهها فعلهی
و آتی محیطی
190ه حراسپا ر بودن در برابر انتظارات محیط
191ه پا ش مرتیر محیط
192ه برقرار رابطه با مراکز آموزشی و پژوهشی جهانی
199ه بهرهگیر از ظرفیت متخصصین داخلی و خارجی
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191ه برقرار ارتباط مرتیر با دانشگاهها و موسرهات آموزشهی
جهت روزآور اه عات و دانش فنی
199ه تقو ت و ساماناهی هیکار بین دانشگاهی
191ه توجه نیودن به ارز ها متعالی در برنامه تغییر
192ه تبیین مقاصا بنیاد ن نفلرفه وجود تغییرد

گویه ها

191ه تبیین نظر منرجم چیرتی ،چرا ی و چگونگی تغییر
193ه اتخار رو کرد سیرهتیی و کپارچههنگهر در امهر بهبهود و
توسعه تغییر
110ه نگاه به دانشگاه به عنوان ک سیرتم اجتیاعی پو ا
111ه توجه هیزمان به دانشگاه و محیط
112ه اتخار رو کرد راهبرد نتحلیه و تبیهین هیزمهان سیرهتم
در ارتباط با مقتضیات محیط آ ناهد
119ه اتخار رو کرد اقتضا ی به تغییر نتوجه به شرا ط ،نیازهها و
مقتضیات موقعیتی تغییرد
111ه اتخار رو کرد سهازوار نتغییرپها ر فعهال دانشهگاه در
عین تأثیرگاار آگاهانه بر محیطد
119ه اتخار رو کرد فراکنشی نرفتار پیشرو ،پیشاهنگ و سهر
در قبال شرا ط پیشآ نا درون و برون سازمانید

بسیار
زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

بسیار کم

45 / تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه

فهرست منابع

 رو کهرد هها و چشهم انهاازها،عالی

 رهبر راهبرد در آموز.د1911 جعفر ن،ترکزاده

.121  ه193  صص،1  جلا،] محیا ینی دوز سرخابی:[و راسته
، رسهاله دکتهرا.  توسعه جوّ تغییر در دانشگاه با رو کرد راهبرد.د1939 معصومه ن،محترم
. دانشکاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، دکتر جعفر ترکزاده:استاد راهنیا
- هراحی الگو مناسب تغییر در دانشگاه.د1911 حرین ن، ز نلیپور، سیا محیا،میرکیالی
 دوره، دانشگاه شهیا چیران اهواز، علوم تربیتی.ها جام دولتی از هر ق تحلیه عامهها
.111  ه193  صص،9  شیاره،پنجم
Bouckenooghe, Dave & Devos, Geert (2009). Organizational Change
Questionnaire–Climate of Change, Processes, and Readiness: Development
of a New Instrument. The Journal of Psychology. 143(6), pp: 559–599.
Copyright © 2009 Heldref Publications.
Burke, W. (2002). Organization Change: Theory and practice. Thousand
Oaks, CA:Sage Publications.
Caldwell, S. D., Roby-Williams, C., Rush, K., Ricke-Keily, T. (2009).
Influences of Context, Process and Individual Differences on Nurses’
Readiness for Change to Magnet Status, Journal of Advanced Nursing, Vol.
65 issue 7, pp. 1412 – 1422.
Furst, S. A., & Cable, M. C., (2008). Employee resistance to organizational
change: Managerial influence tactics and leader-member exchange. Journal
of Applied Psychology, Vol. 93, No. 2, PP: 453-463.
Goleman, D., Boyatzis, R.E. and McKee, A. (2002). Primal Leadership:
Realizing the Power of Emotional Intelligence, Harvard Business School
Press, Boston, MA.
Herold, D. M. Fedor, D. B., Caldwell, S. D., & Liu, Y. (2008). The effects of
transformational leadership and change leadership on employees’
commitment to a change: A multi-Level study. Journal of Applied
Psychology, 93, 2, 346-357.
Holt, D. T.,Armenakis,A., Feild,H. S.,&Harris, S. G. (2007). Readiness for
organizational change: The systematic development of a scale. Journal of
Applied Behavioral Science, 43, 232–255.

1931  زمرتان/ 11  شیاره/ سال چهارم- فصلنامه آموزش در علوم انتظامی/ 45

Jones, R. A., Jimmieson, N. L., & Griffiths, A. (2005). The impact of
organizational culture and reshaping capabilities on change implementation
success: The mediating role of readiness for change. Journal of Management
Studies, 42, 361–386.
Lam, Y. L. Jack; Pang, S. K. Nicholas (2003). The Relative Effects of
Environmental, Internal and Contextual Factors on Organizational Learning:
The Case of Hong Kong Schools under Reforms. The Learning
Organization, Vol. 10, No. 2.
Landy, F. J. & Conte, J. M. (2004). Work in the 21st century: an introduction
to industrial and organizational psychology. New York: MrGraw Hill
Companies.
Liu, Yi (2010). When Change Leadership Impacts commitment to Change
and When doesn’t a Multi-Level Multi-Dimensional Investigation. A
Dissertation of Doctor of Philosophy in the College of Management, Georgia
Institute of Technology, May.
Md Zabid, a.; Rashid, s. m. & Addult, Rahman, a. (2004). The Influence of
Organizational Culture on Attitudes toward Organizational Change.
Leadership & Organizational Development Journal, Vol. 25, No. 2.
McGuire, J (2003), Leadership Strategies for Culture Change, Journal of
Developing Change Leadership as an Organizational Core Capability, pp 1-2
Nilakant, V. & Ramnarayan, S. (2006). Change Management. SAGE
Publication.
Seijts, G. H. & Latham, G. P. (2005). Learning versus performance goals:
When should each be used? Academy of Management, 19(1), 124-131.
Retrieved March 21, 2004, from Business Source Complete database.
Self, D., Armenakis, A., and Schraeder, M. (2007). Organizational change
content, context, and process: A simultaneous analysis of employee
reactions. Journal of Change Management, 7, 211-229.
Smith, E. M. (2003). Changing an Organization’s Culture: Correlates of
Success and Failure. Leadership & Organizational Development Journal,
Vol. 24, No. 5, PP: 246 – 261.
Ten Have, S., & Ten Have, W. (2004). Het boek verandering. Over het
doordacht werken aan de organisatie. Amsterdam: Academic Service.
Tierney, P. (1999). Work relations as a precursor to a psychological climate
for change: The role of work group supervisors and peers. Journal of
Organizational Change Management, 12, 120–133

